
 

 

RO.0002.5.2016 
Protokół nr XVIII/16 

z sesji Rady Gminy Stare Pole 
z dnia 26 października 2016 r. 

 
 

Proponowany porządek posiedzenia: 
 
1. Otwarcie sesji i powitanie zebranych. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Wybór Sekretarza Obrad. 
4. Sprawozdanie z pracy międzysesyjnej: 

− Przewodniczącego Rady Gminy, 
− Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, 
− Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa, 
− Przewodniczącej Komisji Edukacji i Spraw Społecznych, 
− Radnych, 
− Wójta Gminy. 

5. Wystąpienia sołtysów. 
6. Wolne wnioski i zapytania. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.  
8. Podjęcie uchwały w sprawie uznania lasów ochronnych w Nadleśnictwie Elbląg w 

obszarze Gminy Stare Pole. 
9. Podjęcie uchwały w  sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

oraz wprowadzenia zwolnień.   
10. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od środków 

Transportowych.   
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Stare Pole do realizacji projektu w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 3. Edukacja, Działanie 
3.2. Edukacja Ogólna, Poddziałanie 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 r.  
13. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania. 
14. Komunikaty. 
15. Zatwierdzenie protokołu nr XVII/16 z sesji Rady Gminy z dnia 8 września  2016 r. 
16. Zamknięcie sesji Rady Gminy. 
 
Ad.1.  O godz.  1400  Przewodniczący  Rady Gminy Pan Jarosław Szturmowski  otworzył 
XVIII sesję Rady Gminy. Przywitał wszystkich obecnych.  

 

Ad.2. Na podstawie listy obecności stwierdził, iż sesja jest prawomocna do podejmowania 
uchwał. 
Ustawowy skład rady – 15 
Obecnych – 14 
Nieobecny - 1 

 

Ad.3. Na sekretarza obrad wybrano radnego Pana Marek Iwaniuk.  
Za jego kandydaturą głosowali wszyscy radni.  
Przewodniczący Rady Gminy poinformował radnych o zmianie w porządku obrad: 
Nastąpi zmiana treści pkt. 11, oraz zostanie wprowadzony dodatkowy pkt.12A. 
Za proponowaną zmianą w porządku obrad głosowali wszyscy obecni radni. 
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Wobec czego porządek obrad przedstawia się następująco: 
1. Otwarcie sesji i powitanie zebranych. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Wybór Sekretarza Obrad. 
4. Sprawozdanie z pracy międzysesyjnej: 

- Przewodniczącego Rady Gminy, 
- Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, 
- Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa, 
- Przewodniczącej Komisji Edukacji i Spraw Społecznych, 
- Radnych, 
- Wójta Gminy. 

5. Wystąpienia sołtysów. 
6. Wolne wnioski i zapytania. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.  
8. Podjęcie uchwały w sprawie uznania lasów ochronnych w Nadleśnictwie Elbląg w 

obszarze Gminy Stare Pole. 
9. Podjęcie uchwały w  sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz 

wprowadzenia zwolnień.   
10.Podjęcie uchwały w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od środków 

Transportowych.   
11.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Stare 

Pole do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 
2014 – 2020,  Oś priorytetowa 3. Edukacja, Działanie 3.2. Edukacja Ogólna, Poddziałanie 
3.2.1. Jakość edukacji ogólnej. 

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 r.  
12.A. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-
2022. 
13.Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania. 
14.Komunikaty. 
15.Zatwierdzenie protokołu nr XVII/16 z sesji Rady Gminy z dnia 8 września  2016 r. 
16.Zamknięcie sesji Rady Gminy. 

 
Przewodniczący Rady Gminy (z uwagi na pilne obowiązki zaproszonych gości)  poprosił w 
pierwszej kolejności  o zadawanie pytań do  Pana Piotra Szymczyk i Jakuba Sadowskiego   
przedstawicieli Policji w Starym Polu.  
Radny Pan  M.Iwaniuk zwrócił się z prośbą o zwiększenie liczby patroli kontrolujących 
kierowców w  Królewie i Kaczynosie - zwłaszcza w soboty. 
Radny K.Winiarski zapytał na jakim etapie są postępowania w związku z pożarami na terenie 
naszej gminy. 
Pan P.Szymczyk odpowiedział, że w sprawie zwiększenia liczby patroli skieruje pismo do 
Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego, natomiast w sprawie pożarów należy zwrócić się do 
Rzecznika Komendy Policji w Malborku.  
Przewodniczący Rady podziękował przedstawicielom Policji za udział w posiedzeniu i 
udzielił głosu przedstawicielowi Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział w 
Starym Polu  Panu A.Kopeć, który poinformował o realizacji przez PODR zdania 
„Ograniczanie emisji CO2  - gminny system doradztwa”, który ma na celu poprawę 
świadomości ekologicznej mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie efektywności 
energetycznej i odnawialnych źródeł energii poprzez angażowanie odbiorców w działania z 
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tego zakresu. Doradcy energetyczni PODR zapewnią nieodpłatnie doradztwo energetyczne w 
każdej gminie województwa pomorskiego. Łącznie doradcy udzielą ponad 4 tys. porad 
indywidualnych oraz przeprowadzą 130 spotkań informacyjnych dla organów samorządu 
terytorialnego oraz rolniczego. Zaprosił obecnych na sali narad do korzystania z 
nieodpłatnych konsultacji w zakresie doboru działań modernizacyjnych i inwestycyjnych 
poprawiających efektywność wykorzystania energii, prowadzących do zmniejszenia emisji 
CO2 oraz zanieczyszczeń powietrza, a także zwiększenia udziału energii pochodzącej ze 
źródeł odnawialnych. 
Do przedstawionej informacji nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań.  
Przewodniczący Rady podziękował przedstawicielowi PODR za przedstawienie informacji. 
 
Ad.4. Sprawozdanie z pracy międzysesyjnej złożyli: 
Przewodniczący Rady Gminy Jarosław Szturmowski, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
Janusz Mączkowski, Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Pan 
Wojciech Richert, Przewodnicząca Komisji Edukacji i Spraw Społecznych Pani Feliksa 
Rojewska.  
Wójt Gminy poinformował, że podpisał z Marszałkiem Województwa Pomorskiego Panem 
Mieczysławem Struk umowę na dofinansowanie zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w 
Ząbrowie wraz z poprawą efektywności gminnej oczyszczalni ścieków i istniejącej 
kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Stare Pole". Całkowity koszt projektu to 8.981.357 zł. z 
czego samorząd Województwa Pomorskiego dofinansuje projekt kwotą ponad 4,5 miliona 
złotych,  oraz umowę na realizację projektu "Także na Żuławach w każdym drzemie ukryty 
potencjał". Dzięki temu do gminy trafi blisko 700 tysięcy złotych. 
Do przedstawionych informacji nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań.  
Sprawozdanie Wójta Gminy stanowi załącznik Nr 1 do protokołu. 
 
Ad.5. Nikt nie zabrał głosu. 
 
Ad.6. Nikt nie zabrał głosu. 
 
Ad.7. Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu  Panią W.Łapacz, pracownika Urzędu 
Gminy Stare Pole, która powiedziała, że projekt uchwały został omówiony i zatwierdzony na 
posiedzeniach Komisji stałych Rady Gminy, w związku z powyższym prosi się Radę o  
podjęcie  niniejszej uchwały.  
Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań.  
Projekt uchwały odczytał  Przewodniczący Rady Pan Jarosław Szturmowski. 
Uchwała Nr XVIII/129/2016  Rady Gminy Stare Pole z dnia 26 października 2016 r. w 
sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego została podjęta jednogłośnie 
– 14 za. 
Uchwała stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  
 
Ad.8. Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu  Panią B.Falkowska, pracownika 
Urzędu Gminy Stare Pole, która powiedziała, że projekt uchwały został omówiony i 
zatwierdzony na posiedzeniach Komisji stałych Rady Gminy, w związku z powyższym prosi 
się Radę o  podjęcie  niniejszej uchwały.  
Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań.  
Projekt uchwały odczytał  Przewodniczący Rady Pan Jarosław Szturmowski. 
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Uchwała Nr XVIII/130/2016  Rady Gminy Stare Pole z dnia 26 października 2016 r. w 
sprawie uznania lasów ochronnych w Nadleśnictwie Elbląg w obszarze Gminy Stare 
Pole została podjęta jednogłośnie – 14 za. 
Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  
 
Ad.9. Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu  Panią A.Michalska Rojek Skarbnik 
Gminy, która powiedziała, że projekt uchwały został omówiony i zatwierdzony na 
posiedzeniach Komisji stałych Rady Gminy, w związku z powyższym prosi się Radę o  
podjęcie  niniejszej uchwały.  
Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań.  
Projekt uchwały odczytał  Przewodniczący Rady Pan Jarosław Szturmowski. 
Uchwała Nr XVIII/131/2016  Rady Gminy Stare Pole z dnia 26 października 2016 r. w 
sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia 
zwolnień została podjęta jednogłośnie – 14 za. 
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  
 
Ad.10. Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu  Panią A.Michalska Rojek Skarbnik 
Gminy, która powiedziała, że projekt uchwały został omówiony i zatwierdzony na 
posiedzeniach Komisji stałych Rady Gminy, w związku z powyższym prosi się Radę o  
podjęcie  niniejszej uchwały.  
Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań.  
Projekt uchwały odczytał  Przewodniczący Rady Pan Jarosław Szturmowski. 
Uchwała Nr XVIII/132/2016  Rady Gminy Stare Pole z dnia 26 października 2016 r. w 
sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych została 
podjęta jednogłośnie – 14 za. 
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Ad.11.  Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu  Panią B.Falkowska, pracownika 
Urzędu Gminy Stare Pole, która powiedziała, że projekt uchwały został omówiony przez 
Dyrektora Zespołu Szkół w Starym Polu na posiedzeniach Komisji stałych Rady Gminy   w 
związku z powyższym prosi się Radę o  podjęcie  niniejszej uchwały.  
Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań.  
Projekt uchwały odczytał  Przewodniczący Rady Pan Jarosław Szturmowski. 
Uchwała Nr XVIII/133/2016  Rady Gminy Stare Pole z dnia 26 października 2016 r. w 
sprawie przystąpienia Gminy Stare Pole do realizacji projektu w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 3. Edukacja, Działanie 3.2. Edukacja Ogólna, 
Poddziałanie 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej została podjęta jednogłośnie – 14 za. 
Uchwała stanowi załącznik nr 6  do protokołu.  
 
Ad.12. Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu  Panią A.Michalska Rojek Skarbnik 
Gminy, która powiedziała, że projekt uchwały został omówiony i zatwierdzony na 
posiedzeniach Komisji stałych Rady Gminy, w związku z powyższym prosi się Radę o  
podjęcie  niniejszej uchwały.  
Zmiana budżetu Gminy: 
1.Dochody 
- dochody z tytułu sprzedaży mienia ( jedna działka za Domem Nauczyciela) – 35.000 zł,  
- zwroty za uczęszczanie do przedszkola w Starym Polu dzieci nie będących  mieszkańcami 
gminy Stare Pole – 8.800 zł, 
- opłata targowa – 2.200 zł, 
- podatek od spadku i darowizn – 10.000 zł,  
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- podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne – 20.000 zł i osoby fizyczne – 
15.000 zł.  
- podatek dochodowy od osób prawnych – 10.000 zł,  
- koszty upomnień w opłatach za śmieci – 2.000 zł, 
- dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w związku z realizacją  programu „ Także na 
Żuławach w każdym drzemie ukryty potencjał – rozwijanie umiejętności w zakresie 
kompetencji kluczowych z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i wspieranie 
uczniów z niepełnosprawnościami na terenie Gminy Stare Pole”-   284.757,53 zł.  
Razem zwiększenia-  387.757,53 zł,  
Razem zmniejszenia –   0 zł,  
Dochody po zmianach  -  20.476.265,98  zł.   
2.Wydatki 
- zwiększenie wydatków o kwotę 30.000 zł. z przeznaczeniem na zakup 8 sztuk komputerów 
na potrzeby Urzędu Gminy Stare Pole – zakup nowych komputerów wynika z potrzeby 
wymiany systemu operacyjnego na zgodny z aktualnymi wymogami dotyczącymi między 
innymi bezpieczeństwa ochrony danych  
- zwiększenie wydatków o kwotę 25.000 zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji 
„ Studium wykonalności Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w Gminie Stare Pole” w 
ramach działania 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi  
- zwiększenie wydatków w Zespole Szkół w Starym Polu o kwotę 327.757,53 zł, z 
przeznaczeniem na realizację programu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej – 
kwota 284.757,53 zł. i zabezpieczenia dodatkowych środków własnych  w kwocie 43.000 zł. 
na dofinansowanie zakupu windy dla osób niepełnosprawnych   
- zwiększenie wydatków o kwotę 5.000 zł, w zakresie dróg transportu rolnego  - remont drogi 
dz.nr  54 i 66  obręb Ząbrowo ( przedłużenie ul. Grunwaldzkiej w kierunku Ząbrowa) – 
opracowanie dokumentacji technicznej  w celu złożenia wniosku o dofinansowanie z 
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2017 rok,  
- przeniesienie wydatków w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami – 
przeniesienie kwoty 11.000 zł. z § 2720 na § 4300 – koszt opracowania – wykonanie 
dokumentacji projektowej na zabezpieczenie podcienia w Kleciu w części świetlicy wiejskiej. 
- przeniesienie wydatków w związku z złożeniem przez sołectwo Kławki-Szaleniec  wniosku 
- uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego w 2016 roku - 
kwota  497 zł.  
- zmiana przeznaczenia środków finansowych w planie finansowym Zespołu Szkół - kwota 
20.000 zł. – oszczędności po zrealizowaniu zadania „Remont podłogi w małej sali 
gimnastycznej „ przeznacza się na zadanie „Wykonanie odrębnego systemu ogrzewania 
mieszkania przy Zespole Szkół” ( doprowadzenie gazu i montaż pieca co. )   
Razem zwiększenia –  399.254,53 zł.  
Razem zmniejszenia – 11.497 zł.  
Wydatki po zmianach –  19.978.765,98 zł.  
3. Przychody – bez zmian – 11.400 zł.   
4. Rozchody – bez zmian – 508.900 zł.  
Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań.  
Projekt uchwały odczytał  Przewodniczący Rady Pan Jarosław Szturmowski. 
Uchwała Nr XVIII/134/2016  Rady Gminy Stare Pole z dnia 26 października 2016 r. w 
sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 r. została podjęta jednogłośnie – 14 za. 
Uchwała stanowi załącznik nr 7  do protokołu.  
 
Ad.12.A. Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu  Panią A.Michalska Rojek 
Skarbnik Gminy, która powiedziała, że zmiana wynika z wprowadzenia do Wieloletniej 
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Prognozy Finansowej podpisanej umowy o dofinansowanie środków Unii Europejskiej w 
związku z realizacją  programu „ Także na Żuławach w każdym drzemie ukryty potencjał – 
rozwijanie umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych z zakresu przedmiotów 
matematyczno-przyrodniczych i wspieranie uczniów z niepełnosprawnościami na terenie 
Gminy Stare Pole”-  realizacja w latach 2016-2018 . 
Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań.  
Projekt uchwały odczytał  Przewodniczący Rady Pan Jarosław Szturmowski. 
Uchwała Nr XVIII/135/2016  Rady Gminy Stare Pole z dnia 26 października 2016 r. w 
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2022 została podjęta 
jednogłośnie – 14 za. 
Uchwała stanowi załącznik nr 8  do protokołu.  
 
Ad.13. Wobec nie zgłaszania zapytań, nie udzielano też odpowiedzi. 
 
Ad.14. W tym punkcie głos zabrał Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, który 
poinformował  o programie „Bliżej Seniora”. Będą to spotkania organizowane  w świetlicach 
wiejskich (kolejno w innej miejscowości), z mieszkańcami aby  poznać ich potrzeby w 
zakresie działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Zaprosił również radnych do 
udziału w uroczystych obchodach Święta Niepodległości, które odbędą się w dniu 11 
listopada br. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Starym Polu.  
 
Ad.16. Protokół Nr XVII/16 z sesji Rady Gminy z dnia 8 września  2016 r. został  
zatwierdzony jednogłośnie.  Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych. 
 

Ad.20. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady o godz. 
1515. 
 
 

 
 
Sekretarz obrad:        
Marek Iwaniuk       
 
 
Protokołowała: B.Stosik 
 
 
 
 
 
 
 
 


